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Izstāšanās līgums nav noslēgts

01.01.1973. – 29.03.2019. 

AK ir ES dalībvalsts

No 30.03.2019. 

AK ir trešā valsts

Izstāšanās līgums ir noslēgts

01.01.1973. – 29.03.2019. 

AK ir ES dalībvalsts
30.03.2019. – 31.12.2020. 

Pārejas periods: 

AK ir trešā valsts, kas 

darbojas kā dalībvalsts 

No 01.01.2021. 

AK ir trešā valsts. 

Pārejas periods beidzas
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Ja 

Izstāšanās līgums nav noslēgts -

nav pārejas perioda
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Ja Izstāšanās līgums netiks noslēgts, 

starp ES un AK vairs neturpināsies brīva preču aprite, kā 

tas ir pašlaik – ES muitas savienībā un vienotajā tirgū

Preču pārvietošanai būs jāformē muitas procedūras 
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AK kļūst trešā valsts

Tiek piemērotas visas importa/eksporta formalitātes

Tiek iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi

Muitas atļaujas, kurās iekļauta AK, jāizsniedz no jauna

AK izsniegtās muitas atļaujas nav derīgas ES27

AK reģistrētie EORI numuri nav derīgi ES27 





Integrētā tarifa vadības sistēma (ITVS)

• Tarifu likmes

• Netarifu pasākumi (licences, atļaujas, ierobežojumi)
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Elektroniskas deklarācijas iesniegšana

 Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski. Muitas deklarācijas

iesniedz un paraksta VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kuras personas

lietotāja identifikators un parole tiek uzskatīti par paraksta aizstājēju

 Elektroniska muitas deklarācija tiek iesniegta Elektroniskās muitas datu apstrādes

sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē (piemēram, importa deklarācija –

Importa funkcionalitātē)

 Uzņēmējs var izvēlēties, vai izmantot VID izstrādāto un klientiem piedāvāto

bezmaksas Komersanta lietotāja saskarni, vai arī datu iesniegšanai muitā izmantot

paši savas informācijas sistēmas, nodrošinot sasaisti ar EMDAS

 Informācija par to, kā kļūt par EMDAS lietotāju - VID mājas lapā www.vid.gov.lv

MUITA > ELEKTRONISKĀ MUITAS DATU APSTRĀDES SISTĒMA (EMDAS)

http://www.vid.gov.lv/


IMPORTS

Informācija: www.vid.gov.lv > Muita > 
Muitas procedūras  

IMPORTS (preču laišana brīvā 
apgrozībā) ir muitas procedūra, kas 

piešķir ārpussavienības precēm 
Savienības preču statusu un ietver 

ievešanas formalitāšu piemērošanu, 
ieskaitot tirdzniecības politikas 

pasākumus un likumīgi maksājamo 
nodokļu iekasēšanu

PAR PREČU IMPORTU MAKSĀJAMIE NODOKĻI

• Muitas nodoklis (ES vienotais muitas tarifs) un tam pielīdzinātie maksājumi 

(antidempinga un kompensācijas maksājumi)

• Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 21%, 12%, 5% vai 0%

• Akcīzes nodoklis par akcīzes precēm (tabakas izstrādājumi, tabakas lapas, 

elektroniskajās cigaretēs lietojamais šķidrums, alkoholiskie dzērieni, naftas 

produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze)

JĀZINA: attiecīgajam preces veidam 
piemērojamie tirdzniecības politikas 

pasākumi (netarifu pasākumi) –
ierobežojumi, aizliegumi, licences, atļaujas 

u.tml. un maksājamie nodokļi (tarifu 
pasākumi)         ITVS

http://www.vid.gov.lv/


EKSPORTS
Vairāk 

informācijas: 
www.vid.gov.lv > 
Muita > Muitas 

procedūras  

EKSPORTS (izvešana) ir 
muitas procedūra, kas ļauj 
Savienības preces izvest no 
Savienības muitas teritorijas, 

kas ietver izvešanas 
formalitāšu piemērošanu, 

ieskaitot tirdzniecības 
politikas pasākumus

Izvedmuitas nodoklis ES 

normatīvajos aktos ir paredzēts, bet 

nevienai precei nav noteikts. 

Līdz ar to eksportējamās preces 

netiek apliktas ar muitas nodokli. 

Preču eksportam piemērojama PVN 

0% likme

JĀZINA: attiecīgajam preces 
veidam piemērojamie tirdzniecības 
politikas pasākumi – ierobežojumi, 
aizliegumi, licences, atļaujas u.tml. 

ITVS 

http://www.vid.gov.lv/
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Ja

Izstāšanās līgums ir noslēgts:

gandrīz divu gadu pārejas periods
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Izstāšanās līgums un dzīve, sākot ar 01.01.2021. –

neoficiāls «mazais pārejas periods» muitā (1)

Ievešanas/izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, kas

iesniegtas iepriekš, paliek derīgas

Ja pārvietošana uzsākta iepriekš, pierādot statusu,

preces tiek akceptētas kā brīvā apgrozībā esošas

Uzsāktās tranzīta procedūras tiks noslēgtas saskaņā ar

ES likumdošanu

Uzsāktās eksporta procedūras tiks noslēgtas saskaņā ar ES

likumdošanu
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Izstāšanās līgums un dzīve, sākot ar 01.01.2021. –

neoficiāls «mazais pārejas periods» muitā (2)

Pārstrādei izvestas preces atpakaļievedot, procedūru 

noslēgs saskaņā ar ES likumdošanu (gan AK, gan ES27)

31.12.2020. – pēdējā diena, kad AK var pieteikties 

tarifu kvotām 

Muitas nodokļa atbrīvojumam ar 01.01.2021. tiek ieviests 

jauns preču pārvadājumu sertifikāts A.UK
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Lielākie izaicinājumi

Pasta/

kurjerpastu 

sūtījumi 

Sūtījumu 

muitošana

Preces, kas izvestas 

uz AK pārstrādei un 

tiek atpakaļievestas, 

apliks ar muitas 

maksājumiem 

(no 30.03.2019. vai 

01.01.2021.)

Maksājumu

veikšana

Komersanti, kas 

importē/eksportē 

preces un kuriem 

nav pieredzes 

muitas formalitāšu 

kārtošanā

Pieredzes 

uzkrāšana
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Gatavošanās pasākumi ES

IT sistēmu izmaiņas, nacionālo koordinatoru nozīmēšana

Papildus resursu piesaiste muitai

Ievešanas/izvešanas kopsavilkuma deklarāciju

iesniegšanas termiņu noteikšana jūras pārvadājumiem

uz/no AK

AK pievienošanās «Konvencijai par kopīgu tranzīta

procedūru» virzīšana
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Gatavošanās pasākumi AK

Likumdošanas un muitas tarifu izstrāde

Informācija, balstīta uz esošo likumdošanu:

https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-

the-eu-if-theres-no-brexit-deal

Ikdienas informācija par vienošanās progresu:

https://www.bloomberg.com/brexit

https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal
https://www.bloomberg.com/brexit


Paldies par uzmanību!

www.vid.gov.lv

VID Konsultatīvais tālrunis +371 67120000 (sarunas tēma «Muita») 
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http://www.vid.gov.lv/

